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OFERTE SERVICIU
l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR 
pentru transporturi marfă (prelată) pe 
teritoriul Germaniei. 1.950Euro 
salariu+ 24Euro diurna. Contract 
german, concediu, dispecerat în limba 
română. Așteptăm CV-ul dvs. la e-mail: 
Bewerbung@ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l SC Marchand Pharma Tech SA, cu 
sediul în Aleea Sinaia, nr.60C, com.
Brănești, jud.Dâmbovița, înregistrată 
sub J15/603/2018, CUI:R39401334, 
angajează personal pentru posturile: 
1.un loc/post Manager Operațiuni/
Produs- Cod COR 241226, cu studii 
superioare, cunoscător de limba 
engleză; 2.un loc/post Manager Îmbu-
nătățiri Procese- Cod COR 242108, cu 
studii superioare, cunoscător de limba 
engleză; 3.un loc/post Tehnician în 
Industria Alimentară- Cod COR 
311925, fără studii, cunoscător de limba 
engleză; 4.5 (cinci) locuri/posturi 
Muncitor Necalificat ambalare- Cod 
COR 932903, fără studii, cunoscător de 
limba engleză. Condiții generale și obli-
gatorii pentru toți aplicanții la înca-
drarea în muncă: -cunoașterea limbii 
engleze; -norma de muncă este de 8 
(opt) ore/zi.  Relații la telefon: 
0728.730.922. 

l Școala Gimnazială „Ienăchiță Văcă-
rescu” cu sediul în  București, Sector 4, 
Cal. Șerban – Vodă, Nr. 62-64 anunţă 
scoaterea la concurs a unor posturi 
vacante de experţi, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/108284, Mens Sana – 
Măsuri Educaționale Necesare Spriji-
nului Sustenabil Adaptat Nevoilor 
Actuale pe perioadă determinată.
Relaţii în acest sens se pot obţine la 
Secretariatul Școlii Gimnaziale „Ienă-
chiță Văcărescu”, București, Sector 4, în 
zilele de luni până vineri, între orele 
10:00 – 14:00, la numarul de telefon 
:021.335.57.05.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
București (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
rești, Bd.Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. HG nr. 
286/2011,  pentru ocuparea postului 
contractual,  vacant de secretar facul-
tate (S) din cadrul Secretariatului 
Facultăţii de Construcţii Civile, Indus-
triale și Agricole (C.C.I.A.). Condiţii 
specifice: studii superioare de lungă 
durată finalizate cu diplomă de licenţă, 
vechime în muncă de minim 5 ani, 
operare PC: Word, Excell, Internet 
Explorer-nivel avansat, cunoștinţe de 
limba străine: engleză-nivel mediu,  
atenţie distributivă, punctualitate în 
respectarea termenelor, corectitudine și 
atenţie la detalii,  abilităţi de lucru în 
echipă , adaptare la activităţi desfășu-
rate în condiţii de stres, capacitate de 
efort și atitudine bună faţă de muncă și 
ușurinţă  în comunicarea verbală cu 
studenţii și cadrele didactice.Data 
limită până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
19.07.2018 la sediul U.T.C.B., Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, în inter-
valul orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă va 

avea loc în data de 27.07.2018, ora 10:00 
la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, la Sala  I/4, et.1. din 
Facultatea de Construcţii Civile, Indus-
triale și Agricole (C.C.I.A.).Data și ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă.Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Administrativ, 
camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoana de 
contact: Dragomir  Margareta.      
         
l UATO Rovinari, judeţul Gorj, prin 
Consiliul Local Rovinari, în calitate de 
autoritate publică tutelară -asociat unic 
pentru Societatea Comerciala cu 
Raspundere Limitata Apa Canal Salu-
britate SRL și în calitate de autoritate 
publica tutelară- asociat majoritar 
pentru Societatea Servicii Publice 
Locale Rovinari SRL, organizează 
procedura de evaluare/selecţie a unui 
număr de 3 (trei) administratori pentru 
Societatea Comerciala cu Raspundere 
Limitata Apa Canal Salubritate SRL, 
(doi administratori neexecutivi și inde-
pendenţi) și a unui număr de 1 (unu) 
administrator pentru Societatea Servicii 
Publice Locale Rovinari SRL, în confor-
mitate cu OUG nr.109/2011, aprobată 
prin Legea 111/2016 și Normele meto-
dologice de aplicare a OUG 109/2011, 
aprobate prin HG 722/2016. Documen-
tele pe  baza cărora se organizează 
procedura de evaluare/selecţie (scri-
soare de așteptări, condiţii minime ce 
trebuie îndeplinite de candidaţi, docu-
mente necesare pentru depunerea 
candidaturii, criterii de evaluare, alte 
documente și informaţii relevante 
pentru procedură) pot fi accesate pe 
site-ul: http://www.primariarovinari.ro. 
Termenul pentru transmiterea docu-
mentelor aferente candidaturilor pot fi 
depuse până pe data de 06.08.2018, ora 
16.00, la adresa: Primăria Oraș Rovi-
nari, strada Florilor, nr.2, judeţul Gorj, 
cod poștal: 215400, în plic închis, pe 
care se va menţiona poziţia de adminis-
trator, societatea pentru care se depune 
candidatura, numele, prenumele și 
domiciliul candidatului. Pentru clarifi-
cări utilizaţi adresa de e-mail: office@
primariarovinari.ro și telefonul 
nr.0253.371.011, interior: 111.

l Spitalulul Militar de Urgență „Dr. 
Ion Jianu”-Pitești organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual: 1 post de 
magaziner debutant (studii medii), 
magazie echipament bolnavi la Servi-
ciul de evaluare și statistică medicală 
(nu necesită vechime în specialitatea 
postului). Concursul se va desfășura în 
perioada 30.07.2018-03.08.2018, înce-
pând cu ora 10.00, la sediul SMU „Dr. 
Ion Jianu”- Pitești, după cum urmează: 
proba scrisă în data de 30.07.2018, ora 
10.00 și proba de interviu în data de 
03.08.2018, ora 10.00. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 06.07.2018-19.07.2018. 
Data limită de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 19.07.2018, ora 
15.00. Relații suplimentare pe site-ul: 
www.smupitesti.ro la rubrica anunțuri 
și la Biroul Resurse Umane din SMU 
„Dr. Ion Jianu”- Pitești, cu sediul în 
mun.Pitești, str.Negru Vodă, nr.47, jud.

Argeș ,  t e lefon :  0248 .218 .090 , 
0248.218.172 interior 224, 266.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Arad 
(SCDCB Arad), cu sediul în Arad, 
Calea Bodrogului, nr.32, judeţul Arad, 
în conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
anunţă scoaterea la concurs a următo-
rului post contractual vacant: 1.Cerce-
tător științific gradul III, specializarea 
genetică și ameliorarea taurinelor, studii 
superioare de specialitate+doctorat, 
vechime minimum 8 ani în cercetare. 
Concursul va avea loc în data de 
26.07.2018, ora 10.00, proba scrisă, iar 
interviul, la ora 14.00, la sediul SCDCB 
Arad, Calea Bodrogului, nr.32. Dosarele 
de înscriere se depun în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului. Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel.0257.339.130, Servi-
ciul Resurse Umane.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în 
localitatea Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: spălătoreasă -un post la 
Spălătoria Spitalului Orășenesc Făget, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul pentru ocuparea postului se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26 iulie 2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 26 iulie 2018, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 26 iulie 
2018, ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii generale: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; -nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; -are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii: școală gene-
rală; -vechimea în specialitate nu este 
necesară. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 18 iulie 2018, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orășenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Orășenesc Făget, 
persoană de contact: Chelariu Belinda, 
telefon: 0256.320.860, int.19, fax: 
0256.320.039.

l Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în 
localitatea București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate cu 
prevederile HG 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual temporar vacante, pe 
durată determinată: -1 (un) post asis-
tent medical debutant, generalist (PL) 
-Secţia Clinică XIII -Boli Infecţioase 
HIV/SIDA Copii. Concursul se va 
desfășura la sediul institutului după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 11.07.2018, ora 
13.00; -Testarea psihologică: în data de 
19.07.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 23.07.2018, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 27.07.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
pr in  ech iva lare  conform HG 
nr.797/1997, privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. 
Relaţii suplimentare la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balș”, persoană de contact: 
referent Ștefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.20.10.980, interior: 3055, 
adresa e-mail: marius.stefan@matei-
bals.ro. 

l SC Huang Soso SRL angajează 
încărcător-descărcător pentru magazin 
Craiova. Contact: 0763.921.003.

l Primăria Comunei Salcia organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei în regim contractual, vacantă, de 
Casier -1 post: Condiţii specifice: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în specialitatea 
studiilor minim 6 luni;  Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Salcia, 
în perioada: 27-31 iulie 2018 și constă 
în susţinerea a două probe:-Proba 
scrisă în data de 27.07.2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 31.07.2018, ora 
12.00;Calendarul de desfășurare a 
concursului: Dosarele de concurs se 
depun în perioada: 4-17 iulie 2018, 
inclusiv; Selecția dosarelor: se face 
până în data de 19 iulie a.c., ora 16.00; 
Proba scrisă: 27.07.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei; Interviul: 31.07.2018, 
ora 12.00; Comunicarea rezultatelor: 
02.08.2018. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Salcia, precum și pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Salcia, la secre-
tarul comisiei de concurs  și la telefon 
nr. 0785/871171.

l Anunţ amânare concurs Inspector de 
specialitate, grad IA, compartiment 
buget și contabilitate publica-perioadă 
determinată-1 an. U.A.T. Comuna, 
Telești Judeţul Gorj CUI 4448423, 
telefon:0253276482, fax:0253276158, 
mail: officecomunatelesti@gmail.com, 
anunţăm amânarea concursului pentru 
postul inspector de specialitate, gradul 
1A compartiment buget si contabilitate 
publică -perioadă determinată -1 an, 
proba scrisa din data de 12.07.2018 si 
interviul din data de 17.07.2018, la o 
dată care se va comunica ulterior. 
Menţionăm ca anunţul iniţial s-a 
publicat în Monitorul Oficial, partea III 
Nr.583 din data de 19.06.2018.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr Magazin Istoric 2012 - 2018, 
vând aprilie 1967 - decembrie 2011 
complet. Mă deplasez pentru livrare/
ridicare. Telefon  0754/337520.

CITAȚII  
l Se citează numitul Duina Ilario, în 
calitate de intimat în Dosarul nr. 
13112/280/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Argeș, pentru a se prezenta în data 
de 17.07.2018, Complet C1 Apel Civil 
NCPC, având ca obiect Ordonanţă 
președinţială suplinire acord, de către 
reclamant Ioan Udilă Roxana.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita Grancea 
(Greuruși) Elena, domiciliată în oraș 
Brezoi, sat Călinești, nr 93, în calitate 
de intimată, în dosarul civil nr. 
1611/90/2018, cu termen de judecată la 
data de 17.07.2018, având ca obiect 
menținere măsură de plasament la 
asistent maternal profesionist al 
DGASPC Vâlcea, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Numita Imbre (fostă Țigănilă-Dincu-
lescu) Bianca Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Adjudeni, com. 
Tămășeni, jud. Neamț, este citată la 
Judecătoria Turnu Măgurele, pe data 
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de 18 iulie 2018, C4 mixt, ora 08.30, în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 
234/329/2018, în procesul având ca 
obiect modificare măsuri cu privire la 
minori, în contradictoriu cu recla-
mantul Țigănilă - Dinculescu Radu. 

l Se citeaza toti mostenitorii defunctei 
Buburuzan Lenuta-Liliana, decedata la 
data de 30.03.2010 in Nijar, Spania, 
fosta cu ultimul domiciliu in Santana, 
str Somesului nr 18, jud Arad, conform 
Certificatului de deces seria DS nr 
337649/06.05.2010, eliberat de Primaria 
orasului Santana, pentru data de 
23.07.2018, ora 12.00, la sediul societatii 
Profesionale Notariale Toma-Cadariu 
din Santana, str Muncii nr 146, jud 
Arad.

l Se citează Simionescu Lucian pe data 
de 21.09.2018, la Judecătoria Bălceşti, 
judeţul Vâlcea, în dosar 100/185/2018, 
având ca obiect divorţ, cu menţiunea 
prezentării la interogatoriu.

l Numitul Boltoc Petrişor Codruț este 
citat la Judecătoria Slobozia pe data de 
2 August 2018, ora 08.30, Sala 2 civil, în 
ca l i tate  de  pârât ,  dosar  c iv i l 
nr.902/312/2018.

l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob),  
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2, 
ap. 5, jud. Hunedoara este citat la Jude-
cator ia  Hâr lău , în  dosarul  nr. 
1092/239/2018, Complet C1 M  în ziua 
de 12 .07 .2018 ora 9:00, Complet C1 M, 
în calitate de Pârât, în proces cu Varzari 
Mariana în calitate de Reclamant, 
având ca obiect ordonanță preşedinția-
lă-exercitarea autorităţii părinteşti; 
stabilire domiciliu minori; pensie de 
întreţinere; suplinirea acordului 
parental.

DIVERSE  
l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al CSWR Internati-
onal SRL desemnat prin hotararea 
nr.4337 din data de 02.07.2018, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 38158/3/2017, 
notificã deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva CSWR 
International SRL, cu sediul in Bucu-
reşti Sectorul 4, Şoseaua Vitan Bârzeşti, 
Nr. 7D, Bloc 4, Scara A, Etaj 2, Ap. 434, 
CUI  31791738, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/7383/2013. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva CSWR International SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 38158/3/2017, in urmatoa-
rele conditii: a)termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 16.08.2018;b)termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 14.09.2018;c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar;d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 12.10.2018.

l Conpet SA anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Modernizare Rezervor PSI cu capaci-
tate de cca. 1100mc, în Staţia de 
Pompare Călăreţi”, propus a fi realizat 

Staţia de pompare Călăreţi, sat Călă-
reţi, com.Tămădău Mare, Jud.Călăraşi. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Călă-
raşi, Şoseaua Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi 
şi la sediul Conpet SA din Ploieşti, 
strada Anul 1848, nr.1–3, judeţul 
Prahova, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8.00-16.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM Călă-
raşi.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC 
Royal Sell SRL, CIF: 30879964, 
J 2 5 / 4 6 6 / 2 0 1 2 ,  d o s a r  n r . 
5126/101/2017-Tribunalul Mehedinţi. 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 08.08.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 22.08.2018; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului suplimentar şi pentru 
afişarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 19.09.2018. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l S.C. L Grey Agriculture S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
anexa gospodareasca la exploatatie 
agricola – infiintare capacitate pentru 
depozitare cereale, proiect finantat prin 
FEADR masura 4.2” propus a fi 
amplasat in  Sag, extravilan, nr. FN, CF 
401850, nr. top 401850, jud. Timis. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Timiş, 
municipiul Timişoara, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis şi la 
S.C. L Grey Agriculture S.R.L., Timi-
soara, str. Piata Unirii, nr. 9, camera 2, 
etaj P, ap. 2, jud. Timis, în zilele de luni 
- joi între orele  8.00 – 16.30,  vineri între 
orele 8.00 – 14.00.Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Timiş.

l SC Argis Prodimpex  SRL,  cu sediul 
social in Municipiul Arad, DN 79, 
Soseaua Arad-Oradea, CUI RO 
6648894,  jud. Arad, tel 0729/664059, 
doreste sa obtina autorizatie de mediu 
activitatea de  “Fabricarea hartiei si 
cartonului ondulat si a ambalajelor din 
hartie si carton” CAEN 1721, activitate 
care se desfasoara in afara sediului , la 
Penitenciarul din Arad, str. 6 Vanatori 
FN, avand ca principalele faze ale 
procesului tehnologic: manipularea si 
depozitarea cartonului ondulat si a 
hartiei, producerea de ambalaje din 
carton si din hartie.Masurile de 
protectie a factorilor de mediu 
sunt:Apa: Nu este cazul; Aer: Nu este 
cazul; Sol: Platforma betonata; Gesti-
unea deseurilor: Pubele. Observatiile 
publicului formulate in scris/informa-

tiile privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului FN, 
COD 310132, telefon 0257/280.331 fax 
0257/284.767, in timp de 10 zile lucra-
toare dupa data publicarii prezentului 
anunt.

SOMAȚII  
l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin incheierea din Sedinta 
publica din data de 14.06.2018, privind 
cererea inregistrata sub dosar nr 
676/246/2018 al Judecatoriei Ineu, 
formulate de petenta Domocos Elisa-
beta, cu domiciliu in Satu Mic nr 175, 
comuna Silindia, jud Arad, prin care 
solicita a se constata ca, a dobandit 
dreptul de proprietate pe titlu de uzuca-
piune, asupra cotei de 1/2 parti din 
imobilul inscris in CF 302912 Silindia, 
de sub B1, compus din casa si teren cu 
nr top 581-591/61 cu suprafata de 4158 
mp, unde apare inscris ca si proprietar 
tabular Lezsak Andrei, decedat la data 
de 09.11.1970, cu efectuarea cuvenitelor 
mentiuni in cartea funciara. Petenta, 
sustine ca detine cota de 1/2 parte din 
imobil, de peste 20 de ani, de la moartea 
proprietarului tabular de sub B1, pe 
care l-a folosit in mod continuu, public 
si sub nume de proprietar. Prezenta 
somatie se afiseaza timp de o luna la 
sediul instantei si la sediul primariei in 
raza careia se afla imobilul si se publica 
intr-un ziar de larga raspandire, timp in 
care toti cei interesati au posibilitatea sa 
depuna de indata opozitie la Judeca-
toria Ineu, intrucat in caz contrar in 
termen de o luna de la ultima afisare 
sau publicare se va proceda la anali-
zarea cererii petentilor cu privire la 
constatarea dreptului de proprietate.

l Emisă în temeiul art. 130 din Decre-
tul-lege nr. 115-1938, astfel cum s-a 
dispus prin Încheierea din Şedinţa 
publică din data de 10.05.2018, privind 
cerere formulată de petenta Halic 
Amalia Maria (fostă Patita), cu domici-
liul în Gurahonţ, str. Cloşca nr. 4, Arad, 
prin care solicită să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune prin joncţiunea posesiilor 
asupra imobilelor situate în localitatea 
Târnova, jud. Arad, evidenţiate în CF 
nr. 307440 Târnova (CF vechi 1925), 
compus din teren intravilan în supra-
faţă totală de 1439 mp situat la nr. 
admin 765 din localitate Târnova, cu 
nr.top.1186-1224/a.1/84, având ca 
proprietar tabular pe defunctul Farcaş 
Ioan, decedat la data de 10.10.1964 în 
cota de 1-1 părţi şi CF nr. 307411 (CF 
vechi 1978), compus din teren în intra-
vilan în suprafaţă totală de 1439 mp, 
situat la nr. admin 765 din localitatea 
Târnova, cu nr.top.1186-1224/a.1/86, 
având ca propietar tabular pe defunctul 
farcaş Ioan, decedat la data de 

10.10.1964, în cotă de 1/1 părţi, cu 
îndrumarea biroului de carte funciară 
la efectuarea cuvenitelor menţiuni.
Petenta a arătat că îmobilele descrise 
mai sus sunt cuprinse faptic la nr.admin 
765 Târnova, fiind deţinute de aceasta 
în temeiul joncţiunii posesiilor cu 
autoarea sa Paşca Sofia, decedată la 
27.10.2015, care a început posesia în 
anul 1970 pe o perioadă de peste 45 de 
ani, iar din anul 2013 aceasta a conti-
nuat posesia utilă până în prezent.
Prezenta somaţie se afişează timp de 
lună la sediul instanţei Judecătoriei 
Ineu şi la sediul primăriei în raza căreia 
se află imobilul şi se publică într-un ziar 
de largă răspândire, timp în care toţi cei 
interesaţi au posibilitatea să depună de 
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, 
întrucât în caz contrar în termen de o 
lună de la ultima afişare sau publicare 
se va proceda la analizarea cererii 
petenţilor la constatarea dreptului lor 
de proprietate.

l Având în vedere că prin acţiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
4213/55/2018 al Judecătoriei Arad, 
reclamanta Sarkozi Ramona domici-
liata in Arad, str. Bradului, nr. 12 jud. 
Arad si cu domiciliul procesual ales in 
Arad B-dul Gen V. Milea nr. 5-7 sc. 
A,ap. 18 la av. Luminita Stoianov, soli-
cită in contradictoriu cu pratii Statul 
Roman prin Ministerul Finantelor 
Publice si Consiliul Local al orasului 
Pecica - dobândirea prin uzucapiune a 
dreptul de proprietate asupra cotei de 
1/2 din imobilului situat in sat Bodrogul 
Vechi nr. 93, format din teren intravilan, 
inscris in CF 305488 Pecica, nr.top 63/a 
(CF vechi 269- Hodos Bodrog),   in care 
este mentionat ca proprietar, Simon 
Iuliana,  invităm pe toti  cei interesaţi să 
facă opoziţie faţă de această acţiune, în 
termen de 1 lună de la afisarea prezentei 
somatii ,in caz contrar  urmand a se 
trece la judecarea cauzei.Termen de 
judecata fixat in cauza; 24.09.2018,  sala 
146, ora 8.30.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al GIRUETA S.A., persoană juri-
dică română, având CIF 477558, 
atribut fiscal RO şi număr de ordine la 
Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu 
sediul în comuna Jilava, Sos. Giurgiului 
nr. 3-5, judeţul Ilfov, în temeiul prevede-
rilor Actului Constitutiv al societăţii şi a 
prevederilor art. 117 din Legea 31/1990, 
republicată, Convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor socie-
tăţii pentru data de 07.08.2018, ora 
12,00.Şedinţa Adunării Generale Extra-

ordinare a Acţionarilor vor avea loc la 
sediul societăţii din comuna Jilava, Şos. 
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov.La 
Adunarea Generală Extraordinară sunt 
invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi 
în evidenţa Registrului Acţionarilor şi 
Registrului de Acţiuni la data de 
27.07.2018.Pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare, sunt înscrise 
următoarele probleme:1.Aprobarea 
reducerii capitalului social al societăţii 
Girueta SA de la 5.934.057,98 lei la 
254.680,60 lei prin diminuarea valorii 
nominale a acţiunii de la 2,33 lei la 0,10 
lei şi menţinerea numărului total de 
acţiuni, prin restituirea către acţionari a 
unei cote-părţi din aporturi, proporţio-
nală cu reducerea capitalului social şi 
calculata egal pentru fiecare acţiune 
respectiv 2,23 lei, pentru o acţiune deţi-
nută la data de referinţă, reducerea 
realizându-se în temeiul art. 207 alin. 2 
lit b) din Legea nr. 31/1990, motivul 
reducerii fiind legat de dimensionarea 
capitalului social în raport cu volumul 
de activitate al societăţii din prezent;2.
Împuternicirea Consiliului de Adminis-
traţie pentru stabilirea, în conformitate 
cu prevederile legale, a modalităţilor de 
restituire către acţionari a sumelor 
rezultate din diminuarea capitalului 
social şi eventual modificarea datei 
plăţii în situaţia apariţiei unor eveni-
mente care fac imposibilă respectarea 
datei plăţii;3.Modificarea art. 7 din 
Actul Constitutiv al societăţii ca urmare 
a reducerii capitalului social, astfe-
l:„Art.7. Capitalul social iniţial este de 
254.680,60 lei, vărsat şi subscris, din 
care 82.536,38 lei aport în natură şi 
172.144,22 lei aport în numerar. Capi-
talul social este împărţit în 2.546.806 
acţiuni nominative cu valoare nominală 
de 0,10 lei fiecare, structura acţionaria-
tului fiind următoarea:-SC Comnord 
SA, cu sediul social în Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 136, sector 1, având număr 
de ordine la Registrul Comerţului 
J40/493/1991, deţine un număr de 
2.523.866 acţiuni a câte 0,10 lei fiecare, 
adică 252.386,60 lei din care 80.536,38 
lei aport în natură şi 172.144,22 lei 
aport în numerar, reprezentând o cotă 
de participae la beneficii şi pierderi de 
99,09926% din capitalul social;-Alţi 
acţionari persoane fizice deţin un 
număr de 22.940 acţiuni a câte 0,10 lei 
fiecare, adică 2.294 lei, reprezentând o 
cotă la beneficii şi pierderi de 0,90074% 
din capitalul social.”4.Împuternicirea 
Preşedintelui Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii pentru a semna forma 
actualizată a actului constitutiv, prin 
includerea noii valori a capitalului 
social şi structurii acţionariatului rezul-
tate ca urmare a diminuării acestuia, 
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prin reducerea valorii nominale a acţi-
unii;5.Aprobarea termenului de şase 
luni începând cu data de la care redu-
cerea de capital produce efecte, în care 
acţionarii urmează să încaseze sumele 
de bani ce li se cuvin în urma reducerii 
de capital;6.Împuternicirea Preşedin-
telui Consiliului de Administraţie, 
pentru a acţiona pe seama societăţii, a 
efectua şi îndeplini oricare şi toate 
formalităţi le necesare legate de 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate, pentru a semna, executa şi 
înregistra la Oficiul Registrului Comer-
ţului şi publica la autorităţile compe-
tente hotărârile adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, de a semna 
actul constitutiv cu modificările interve-
nite ca urmare a diminuării capitalului 
social.În situaţia în care Adunarea 
Generală nu va putea delibera şi vota în 
mod valabil, o a doua Adunare Gene-
rală Extraordinară este convocată 
pentru ziua de 08.08.2018, la ora 12.00, 
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi 
dată de referinţă. Dupa publicarea 
convocării, acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocării, 
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; şi b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 
zile de la data publicării convocării, 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drepturi pot fi 
exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Se precizează că 
acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la 
Adunarea Generală vor putea 
mandata, în conformitate cu art. 125 
din Legea 31/1990 republicată, printr-o 
procură specială o terţă persoană care 
să participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în Adunarea Generală, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi 
ridicate de la sediul societăţii începând 
cu data convocării şi vor fi depuse spre 
înregistrare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 04.08.2018. 
Procurile speciale vor putea fi transmise 
spre înregistrare şi pe fax sau email în 
format pdf., reprezentantul acţiona-
rului fiind obligat ca la data adunării 
generale sa aiba asupra sa procura în 
original.Documentele privind proble-
mele incluse în ordinea de zi a Adunării 
Generale pot fi consultate la sediul 
societăţii, începând cu data convocării. 
Documentele aferente şedinţelor, 
inclusiv propunerile de hotărâre şi 
procurile speciale pot fi obţinute de la 
dna. Tapai Mihaela– tel. 021/4501773. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al Girueta S.A., Milos Jovicic.  

LICITAȚII  
l Anunț de licitație privind închirierea 
unor spaţii din Palatul administrativ, 
aflat în administrarea Consiliului Jude-
ţean Dâmboviţa, în vederea amplasării 
unor automate de cafea. 1.Informații 
generale privind concedentul: Consiliul 
Județean Dâmbovița  cu sediul în 
Târgovişte, Piața Tricolorului nr.1, cod 
fiscal 4280205, telefon 0245/207600, fax 
0245/212230, e-mail: consjdb@cjd.ro, 
organizează licitație publică pentru 
închirierea unor spaţii din Palatul 
administrativ, aflat în administrarea 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în 
vederea amplasării unor automate de 
cafea. 2.Informații generale privind 
obiectul închirierii:- suprafaţă utilă – 1 
mp situată în holul de la parterul Pala-

tului administrative;- suprafaţă utilă – 
1 mp situată în holul de la etajul patru 
al Palatului administrative.1.Informații 
privind documentația de atribuire:1.1.
Modalitatea prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin soli-
citare, de la sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița, Direcția administrarea 
patrimoniului, etaj VII, camera 128. 
1.2.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea unui exemplar din documen-
tația de atribuire: Costul documentației 
de atribuire este de 20 euro, calculat  la 
cursul BNR din ziua achitării şi se 
achită numerar la casieria Consiliului 
Județean Dâmbovița sau prin  
v i r a m e n t  î n  c o n t u l 
RO41TREZ27121360250XXXXX, 
beneficiar Consiliul Județean Dâmbo-
vița, CUI 4280205.1.3.Valoarea garan-
ției de participare: 30 euro, calculată la 
cursul BNR din ziua constituirii garan-
ţiei şi se achită numerar la casieria 
Consiliului Județean Dâmbovița  
sau  pr in  v i rament  în  contu l 
RO15TREZ2715006XXX000252, bene-
ficiar Consiliul Județean Dâmbovița, 
CUI 4280205.1.4.Chiria lunară, bază de 
pornire a licitației publice: 10 euro.1.5.
Data – limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor:  11.07.2018, ora 11:00. 
Răspunsul la clarificările solicitate va fi 
formulat într-o perioadă care nu trebuie 
să depăşească 2 zile lucrătoare de la 
primirea acestora.2.Informații privind 
ofertele: 2.1.Data – limită de depunere 
a ofertelor: 16.07.2018, ora 11:00. 
2.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Consiliului Județean 
Dâmbovița, parter, camera 24 şi vor 
respecta prevederile pct.4 din documen-
tația de atribuire.2.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar.3.Data, ora şi 
locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
18.07.2018, ora 11:00, Consiliul Jude-
țean Dâmbovița, Piața Tricolorului nr.1, 
Sala Vlad Ţepeş, parter.4.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute: Tribunalul Dâmbo-
vița, Calea Bucureşti, nr.3, telefon 
0245/612334, fax 0245/216622.5.Data 
transmiterii anunțului de licitație în 
vederea publicării în ziare la nivel naţi-
onal şi local şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Dâmboviţa www.cjd.ro: 
04.07.2018. 6. Informații suplimentare 
se pot obține la telefon: 0245/207730, 
persoană de contact Bănulescu Iustina. 
Preşedinte, dr. ing. Daniel - Nicolae 
Comănescu.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, 
reprezentata prin asociat coordonator 
av. Liscan Aurel, in calitate de in cali-
tate de lichidator judiciar al Conrad 
Electric SRL, desemnat prin sentinta 
civila nr. 2078 din data de 11.04.2017, 
pronuntata in dosar nr. 19067/3/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti– 
Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Conrad Electric SRL 
constand in nuda proprietate asupra 
bunului imobil reprezentat de un apar-
tament cu 3 (trei) camere si dependinte  
(hol, wc, dressing, baie, bucatarie, 3 
balcoane) cu suprafata utila de 73,19 
mp inscris in CF nr. 205989-CI-U12, cu 
nr. cadastral 205989-CI-U12, in valoare 
totala de 41.850 euro. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 23.07.2018 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor mai 
organiza inca 2 (doua) licitatii saptama-
nale, in datele de 30.07.2018 si 
06.08.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc 

si in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare 
a acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caie-
tului de sarcini este de 800 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Primaria Comunei Sintereag, cu 
sediul in loc.Sintereag, nr.40, organi-
zeaza licitatie publica deschisa in 
vederea vanzarii imobilului -teren in 
suprafata de 488 mp situat in intravi-
lanul satului Caila, inscris in CF 
nr.25100. Pretul de pornire a licitatiei 
este de 9.760 lei. Data si ora sedintei de 
licitatie: 25.07.2018, ora 11.00. Pretul 
documentelor vanzarii: 50 lei. Valoarea 
garantiei de participare: 976 lei. Docu-
mentele vanzarii pot fi ridicate de catre 
solicitanti, contracost, de la sediul 
Primariei comunei Sintereag. La lici-
tatie poate participa orice persoana 
fízica sau juridica ce cumpara docu-
mentele vanzarii si face dovada achi-
tarii garantiei de participare. In caz de 
neadjudecare, licitatia se va repeta in 
zilele de 07.08.2018, ora 10.00 si 
14.08.2018, ora 10.00. Informatii supli-
mentare se pot obtine la telefon 0263-
351026.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Primăria 
Comunei Tărtăşeşti, prin Primar, cu 
sediul în comuna Tărtăşeşti, str.Inde-
pendenţei, nr.202, telefon: 0245.261.261, 
fax: 0245.261.239, cod fiscal: 4280426, 
persoană de contact: Mosoiu Maria- 
Compartiment domeniul public şi 
privat, e-mail: primaria_tartasesti@
yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: Bunuri 
publice aparţinând domeniului public 
al UAT Tărtăşeşti: Un număr de 8 (opt) 
locuinţe şi teren aferent, situate în 
comuna Tărtăşeşti, str.Independenţei, 
nr.63, judeţul Dâmboviţa. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia va putea fi 
achiziţionată începând cu data publi-
cării anunţului până în data de 
24.07.2018, zilnic, între orele 08.00-
16.00. 3.2.Denumirea şi adresa compar-
timentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comparti-
ment domeniul public şi privat, etaj I, 
camera 12, sediul Primăriei Comunei 
Tărtăşeşti; 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Documentaţia de atribuire 
va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi 
contra sumei de 50Lei, contravaloarea 
acesteia se va plăti în numerar la casi-
eria concedentului. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor este 
23.07.2018, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 

depunere a ofertelor: Termenul-limită 
de depunere a ofertelor este data de 
24.07.2018, ora 9.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele în plic 
închis se depun la Primăria Comunei 
Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, camera 
12, etaj I; 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta trebuie depusă în 2 exemplare, 
din care 1 original şi o copie. Ofertele se 
depun în două plicuri închise şi sigilate, 
apoi se introduc într-un plic exterior, 
care se înregistrează în ordinea primirii 
lor. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor se va desfăşura în data de 
25.07.2018, ora 12.00, la Sala de 
Consiliu a Primăriei Comunei Tărtă-
şeşti. Plicurile sigilate se predau comi-
siei de evaluare la termenul fixat pentru 
deschiderea lor. 6.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
RA Monitorul Oficial SA, în vederea 
publicării, este 03.07.2018.

l 1. Unitatea Administrativ Teritorială 
Oraşul Ştefăneşti, judeţul Botoşani, 
reprezentată de Florin Buțura -în 
funcția de primar, cod fiscal 3373403, 
telefon 0231564101, fax 0231564381, 
e-mail primaria@stefanesti-bt.ro , 
administratorpublic@stefanesti-bt.ro. 2. 
Concesionarea prin licitaţie publică a 
terenul situat în intravilanul oraşului 
Ştefăneşti, ce face parte din T 121, P.C. 
740 şi P.C. 768, str. Nicolae Iorga nr. 1- 
6, în suprafaţă de 750 mp, conform 
PUG aprobat de Consiliul local, 
precizat în planul de situație, respectiv 
60 locuri de parcare (2,5 mp * 5 mp = 
12,5 mp/loc de parcare, 60 locuri 
parcare * 12,5 mp = 750 mp) din dome-
niul public al oraşului Ştefăneşti, 
județul Botoşani. 3. Documentația de 
atribuire a concesiunii se pune în 
vânzare la sediul concedentului 
U.A.T.O. Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian 
nr. 4. 3.1. Documentația de atribuire a 
concesiunii se poate obține prin cumpă-
rare de la sediul concedentului din 
oraşul Ştefăneşti, str. Ştefan Luchian nr. 
4. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: U.A.T.O. Ştefăneşti – Registra-
tură. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Prețul este de 10 lei setul. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
13.07.2018 ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Fiecare ofertant poate 
depune o singură ofertă. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
06.08.2018, ora 14:00. 4.2. Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Regis-
tratură, U.A.T.O. ŞTEFĂNEŞTI, 
judeţul Botoşani, str. Ştefan Luchian nr. 
4. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar. 5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 09.08.2018 ora 10:00 la sediul 
U.A.T.O. Ştefăneşti. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Botoşani, municipiul Boto-
şani, Strada Maxim Gorki nr. 8, Boto-
şani, cod poştal 710222, telefon: 0231 
511 739, fax: 0231531832, e-mail: tr-bo-
tosani@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței: conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 

abilitate, în vederea publicării: 
02.07.2018.

PIERDERI  
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar al SC Raven 23 
SRL Bistrita-34514189, J06/259/2015, 
anunta pierderea urmatoarelor acte 
emise de ONRC BN: - certificat de 
inmatriculare al  SC Raven 23 SRL; - 
certificat constatator al SC Raven 23 
SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar al SC Cosbu-
ceana SRL Cosbuc-16893270 , 
J06/787/2004, anunta pierderea urma-
toarelor acte emise de ONRC BN: - 
certificat de inmatriculare al  SC 
Cosbuceana SRL; - certificat consta-
tator al SC Cosbuceana SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar al SC G & R 
Geniu Instal SRL Bistrita - CIF 
23114071, J06/78/2008, anunta pier-
derea urmatoarelor acte emise de 
ONRC BN: - certificat de inmatriculare 
al  SC G & R Geniu Instal SRL; - certi-
ficat constatator al SC G & R Geniu 
Instal SRL.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar al SC Dristor SRL 
Bistrita-17157450, J06/47/2005, anunta 
pierderea urmatoarelor acte emise de 
ONRC BN: - certificat de inmatriculare 
al  SC Dristor SRL; - certificat consta-
tator al SC Dristor SRL.

l Pierdut (furat) atestat ADR pe 
numele Gheorghe Oprinoiu cu numărul 
115298.

l Pierdut cartela tahograf NR 
0000000008FRU000, eliberata de ARR 
Tulcea pe numele Moraru Ecateri-
na-Daniela.O declar nula! 

l SC Heritage Advertising SRL, cu 
sediul in Municipiul Câmpulung, 
Strada REPUBLICII, Nr. 39, Judet 
Argeş, J3/34/2012 si CUI 29528595 
declara pierdute certificatele constata-
toare: cu activitati la terti nr. 931 din 
10.01.2012, cu activitati la sediul social 
nr. 100402 din 22.12.2017, si cu activi-
tati la punctul de lucru nr. 5275 din 
03.02.2017, se declara nule. 

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.2807/09.02.2016, aparținând Marcel 
Holding 2008 SRL, RO23968864, 
J28/581/200, pentru sediul secundar din 
Caracal, str.Mihai Eminescu, nr.1, bl.1-
4A, jud.Olt. Îl declar nul.

l Ştampila CAFR pierdută! Nume: 
Farrukh Khan, Nr.1533.

l Pierdut Certificat de Inregistrare a 
vehicolului remorca agricola cu nr Siria 
3024, apartinand Sc Com ABM Srl. Il 
declar nul.

l Pierdut registru unic de control al SC 
Kalidromo SRL, CUI RO26740347, 
J23/812/2017 cu sediul social în str. Ion 
Mihalache nr.3, oraş Otopeni jud. Ilfov. 
Îl declar nul.

l Pierdut carnet student pe numele de 
Niţă Larisa -Gabriela emis de Universi-
tatea Politehnică Bucureşti, Facultatea 
de Energetică.

l Declar pierdut certificat de înregis-
trare firma SC Stelas Consulting SRL 
cod unic de înregistrare 12900502 nr. 
înregistrare la registrul comerţului 
J23/1519/2006 sediu social str. Gladio-
lelor nr.27 vila D, Bragadiru jud. Ilfov.


